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UWAGA:

I- osoba sktadaiąca o!świadczonie obowlązana jest do zgaclnega ż prawdą, starannego
zupełn.go wypełhleaia każdej z rubryk.

2. Jeżdi poszczagólne rubryhi nie znajdują w honhrclnyń plzypadku zastosowania, ńateży
Wpisać ..nie dotvczv".

3. osoba składająca ośwladczenie obowiążaha j6st okleślić pŻynal@żhość pószczególnych
skhdnlków majątkawych, dochodów i zobowięań do mąątku odĘbnago i m4ątku obiętego
m aŹeń ską |łspó I h o śc i ą n aj ątkow ą.

4. oświadcżenie mahtkowe łlolyczy mająaku w kĘu i za granlcą.

5. aświa<lczenig mahakowe obźlmuje ńwniaż wiełż!ńelno.źcl pieniężne-

ó. W części A oświadczonla zawańe ą infofmacJą jawne, w części B żaś infotmac.Ja nĄawne
doźyczące adresu żamieszkenia składającego oświaalczehie ora2 mialsca polożenia
nieruchomości.
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oświadczam, że posiadam Wchodzące W skład malżeńskiej Wspólności majątkowej lub stanowiące

mój ma.iątek odrębny:



Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zglomadżone W Walucie polskiej: ..łJ.,a.:. -/- A, 
"rq-""" " ,(, , ",:/, "

środki pieniężne z9romadzone w walucie otcą: ,....Ał':.€=,..,. Lłż" )."

papaery wańościowe: {?l'ę- Gź&C/ą

2, Mieszkanje o powjerżchni: ,.,,. . ,..,, m2, o wańośct: ,łłl e #,o
tytuł prawny:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym

lnne nieruchomości:

,.r""i^"l|,ótł l |! ł(* -+/ e d 1,

Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

pzedsiębiorcóW, w których uczestniczą takię oso9y - należy podać llczbę i emitenta UdzjałóW:

. ... .. .,,{.(.ł.'.e... g{l,ł.fu ąz z_l/

a}4,d 6ą

lll.
1.

2, Posiadam udził W innych spółkach hand|o}łych - naleł podać liczĘ i emitenta udziałóW:. .. . .. za.łc-. ..il,...Ę.lłz,/

udziały te stanowią pakiel Więksży niź 10olo udziałóW W spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości]

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości: ,,,,.,,,,,,.,

3. Gospodar§two rolne:

;il;;;;" .. r/t l |<., 
F kĘ,,,,,,,,,,,powierzchn,,,<1, 9:-/ h q

o Wańości: ....,,....

tytuł prawny: .,,,.,.,Ą. ,.Z ' 
(

rodzaj zabudowy: ....ź1. )-. ).,ł.



lv,
1. Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych llb

pzedsiębioróW, W których uczestniczątaP osoby - należy podać liczbę i emiienta akcjij

.......,łł.l.+... łleft rr 7

akcje te stanowią pakiet Większy niż ,10olo akcji W społce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm dochód W Wysokości:

2 Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podac liczbę iemitenta akcji:

...ził,,,* €-{,c; /> tz :,r
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) /nabył mój mażonek, z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku

odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne], jednostek §amorządu

terytorialnego, ich związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następu]ące mienie, które

podĘałc zbyciu w d.odze pżelargu -należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo|

..............at.l ę.. ćz-?-/7 l ?
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1. Prowadz9 działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmlot działalności)|

.{(łz. r< v r4i <-/_ ! 12 *_ _ _ -_ _ _{_(ł.,_ ?_ _ń. ? zt>.ł=

oorrrrou ł*4
- W§pólnie z innymi osobami

2.

W roku ubiegłym pęychód i dochód W Wysokoścl

, .......ż-...ę..(.t..,.L..ł.- l t.,?________ __.__ ___

zażądzam dzialahością gospodarczą lubjestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac formę prawną i pzedmiot działalności):

--ft4Ł c{o-łzU,

- Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:



vll,
W społkach handlowych

-jestem członkiem zażądu (od kiedy):

- iestem członkiem rady nadzorczęj (od kiedy): ,,.,,.,,,,.. ,.,..,,,,.,. ,

- jeslem elonkiem komis,ii rewizyjnej (od kiedy): ,,,,.-,,,,..,.,.,,..,.,,,

z tego tytrru osiągnąłem(ęlam) W roku ubiąlym dochód w Wysokości: .,,. ,.,,.,,,,.,.. .,...,.,,., .,..,-..,

vlll.
lnne dochody osiągane z tytlru zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

lx.
składniki mienia ruchomego o Waftości powyźej 10.000 złotyń (W plzypadku pojazdów

zobowjązania pieniężne o Wańości powyżej ,10.000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty I pożyczki

oraz Warunki na jakjch zostały udzielone (Wobe9kogo, W związku z )akim zdalzeniem, W jakiejoraz Walunki na jakjch zostały udzle|one (Wobe9kogo, Wzwąz

Wysokości): .....41..1V.......c(., 47 !r/

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)] ,-,.-.,,..-,.,,..,,.,,.-,,,.,,.,



czĘŚc B

rolyyzszc oswlaoczenle składam Śwladomy(a), iz na podstawe an Ż33 § 1 Kodeksu kalnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozj kara pozbawienia Wolności,

},§,, ą Z g/0ł- Zc o4, /s4- a/"d/"
(podpiś)


